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Tradicionalmente, elas ocupam cargos mais simples e ape-
nas 34% das lideranças sêniores (diretoria executiva) nas 
empresas brasileiras têm o comando nas mãos femininas, 

segundo a pesquisa do International Business Report da Grant 
Thornton, divulgada antes do estouro da pandemia e realizada 
com 4.812 empresas, em 32 países. Neste estudo, as mulheres 
souberam lidar melhor com a pressão imposta ao mundo pelo 
Coronavírus.

A habilidade natural de ‘fazer cinco coisas ao mesmo tempo’ 
ajudou as mulheres e tem feito a diferença, especialmente naquelas 
empresas em que o home office ganhou força. “É claro que os 
efeitos psicológicos da pandemia impactaram as mulheres, mas 
elas conseguem administrar melhor a mudança e isso implica 
não apenas nas questões da casa e no relacionamento com a 
família, mas em resultados diretos nas corporações”, observa a 
consultora e especialista na formação de líderes, Luciane Botto.

 
Sensibilidade com as relações - O assunto foi tema de 

pesquisa promovida pela Harvard Business Review, divulgada 
em janeiro de 2021. Segundo o levantamento - focado na práti-
ca de gestão de negócios - as mulheres em cargos de liderança 
mostraram maior eficiência e conseguiram apresentar mais 
resultados positivos, contribuindo de maneira expressiva para 
o envolvimento dos trabalhadores.

“As mulheres costumam ser mais intuitivas, empáticas, comu-
nicativas, diplomáticas, cuidadosas e com mais sensibilidade para 
tratar de assuntos delicados. No dia a dia isso faz muita diferença, 
especialmente quando observamos o cotidiano das empresas”, 
enfatiza Luciane, que é mestre em Organizações e Complexida-
de e coautora do livro “Liderança Integral – A Evolução do Ser 
Humano e das Organizações” (ed. Vozes, 344 págs.).

E tem mais: levantamento realizado pela consultoria americana 
McKinsey & Company demonstra que as mulheres possuem a capa-
cidade de inspirar e de servir como modelo de conduta. A seu favor 
também aparecem a participação ativa nas decisões, o equilíbrio 
entre expectativas e recompensas e o desenvolvimento de pessoas.

 
Eficiência e empatia - Outro estudo desenvolvido pela 

consultoria americana de desenvolvimento de liderança, Zenger 
Folkman, na primeira fase da pandemia - entre março e junho de 
2020, envolvendo 454 homens e 366 mulheres - avaliou líderes 
nos quesitos de eficácia e liderança. As mulheres com responsa-

O ano de 2020 testou os nervos e as emoções de praticamente todas as pessoas, inclusive a dos líderes de empresas que passaram 
a gerenciar equipes remotas, tiveram que rever práticas e processos, elaborar novas estratégias de engajamento e o cumprimento 
de metas – tudo muito rapidamente. O lado curioso disso é que uma série de pesquisas divulgadas recentemente mostram que as 

mulheres com cargos de liderança se saíram melhor do que os homens durante a pandemia. 
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Quer vender mais? Crie personas 
para seu negócio!

Carol Olival (*)

Já ouviu falar sobre “personas”? Se você tem 
empresa e quer comunicar melhor e vender 

mais, você precisa entender profundamente o 
conceito do que são personas. Explorar essa 
técnica vai promover muito mais assertividade às 
suas campanhas de comunicação e marketing e 
consequentemente, trazer muito mais resultado 
para o seu negócio.

“Personas” são pessoas imaginárias que re-
presentam o perfil, as características mais im-
portantes dos seus clientes. Entenda por perfil 
os dados demográficos (por exemplo: idade, 
localização, renda) e psicográficos (desejos, 
anseios, preocupações) dos seus clientes, 

traduzidos em uma persona imaginada que 
servirá de guia e norte para todas as suas pe-
ças de marketing. Uma vez determinadas suas 
personas – tenha de duas a quatro personas, 
no máximo – todas as peças da sua empresa 
que falam com os clientes devem direcionar-se 
diretamente a essa persona. 

E como começar? Olhando para dentro, in-
vestigando e analisando seus clientes atuais, 
tabulando dados e entendendo quais são os 
perfis mais recorrentes. Aqueles dois, três ou 
quatro perfis que mais aparecerem serão as 
suas personas. 

Ter personas nos ajuda a focar nossa co-
municação e a falar de forma direcionada aos 
clientes que realmente se interessam pelo 
nosso produto ou serviço. Muitas empresas 
inclusive adotam nomes próprios para suas 

personas e fazem questão de chamá-las pelo 
nome quando estão discutindo produtos, 
promoções e campanhas de marketing. Em 
empresas assim é comum ouvir “Será que o 
João realmente vai gostar dessa promoção?”, 
porque as equipes não somente utilizam o 
conceito de persona mas realmente enxergam 
uma pessoa através de cada persona.

Adotar o conceito de personas ajuda empresas 
a serem muito mais eficientes e focadas naqueles 
clientes que realmente fazem diferença e geram 
faturamento. Imaginar a pessoa com quem suas 
peças estão conversando potencializa, e muito, 
os resultados de todas as suas campanhas, e 
além de criar um filtro muito claro de qual é o 
foco do seu negócio. 

Quer vender mais? Comece a pensar nos 
nomes das suas personas!

(*) É membro dos dos Empreendedores Compulsivos, 
com graduação em Arquitetura, pós-graduação em 

Administração, MBA em Empreendedorismo e Inovação, 
atualmente cursando um mestrado internacional em 

Digital Marketing, Carol Olival tem perfil multidisciplinar 
e transita com segurança pelos mercados de educação, 

marketing, vendas e treinamento.

autoconfiança. Isso porque a autocrítica é um fator muito agu-
çado nas mulheres. “Conheço líderes tão preocupadas com a 
performance, com sua capacidade de liderar e empreender, que 
nunca se sentem suficientemente preparadas, mesmo tendo um 
repertório incrível. As pessoas a admiram, mas ela não é capaz 
de reconhecer essas qualidades em si mesma. 

Algumas passam muito tempo focando em serem perfeitas, 
mesmo quando a situação requer uma decisão rápida e prática. 
Eu mesma já me senti assim diversas vezes, e só a partir do 
momento que comecei a reconhecer o que já tinha construído 
de verdade que comecei a curtir a jornada e abraçar o propósito 
com mais leveza e paixão. É impossível uma pessoa sintonizada 
na autocrítica e na comparação conseguir se sentir inteira. 

Para ser espontânea, é preciso aprender a deixar fluir e ser 
leve. Quem se cobra demais, não se diverte. Eu aprendi isso 
ao observar o comportamento masculino. Eles não parecem se 
preocupar em acertar todo momento. Eles vão lá e fazem. Errou? 
Amanhã é outro dia. Simples assim.”, pondera Luciane.

Com a experiência de mais de dez anos de mercado, a especia-
lista em formação de líderes relata que ainda existem aquelas que 
não se sentem merecedoras de sucesso e vivem se comparando 
com outras mulheres. Com isso, perdem um tempo precioso 
preocupando-se com o que os outros vão pensar ou dizer e, 
quando erram, remoem situações por um tempo maior que os 
homens – que costumam virar a página com mais rapidez.

 
Do ponto de vista de Luciane Botto (www.lucianebotto.com.

br), é preciso ter consciência de que em muitos momentos da 
vida pessoal e profissional, a confiança é mais importante que a 
habilidade e que a pluralidade traz ganhos consideráveis na vida. 
“A liderança feminina ainda enfrenta resistências, inclusive das 
próprias mulheres. Assim, precisamos apoiar umas às outras. 
Afinal, não é justo dedicar-se tanto para provar capacidades e, 
mesmo assim, viver na berlinda quando o tema é um aumento 
de salário ou promoção”. 

A consultora entende que apoiar o crescimento de uma mulher 
é apoiar a si mesma. “As conquistas femininas no universo corpo-
rativo são frutos de muito esforço e trabalho. Mesmo diante de 
tantas evoluções, há muito a ser feito – a começar pela sororidade: 
o estabelecimento de apoio mútuo e de alianças saudáveis entre 
as próprias mulheres”, conclui.  Fonte: Mem & Mem Comunicação.

MulhereS lideraM MelhOr 
naS CriSeS, apOnTaM eSTudOS

adMiniSTraM MelhOr aS MudançaS

"uma mulher pode ser 
assertiva, se posicionar, 
mas não porque isso é algo 
“imposto” – e sim porque ela 
“quer” ser assim."

bilidade de liderança foram destaque em vários aspectos deste 
“novo normal”. 

Um dos indicadores demonstrou que elas expressam mais 
consciência dos medos que os seguidores possam estar sentindo, 
além de apresentar preocupação com o bem-estar e confiança em 
seus planos. A pesquisa revelou ainda que as equipes desejam 
líderes capazes de desenvolver e aprender novas habilidades, 
que estimulem e contribuam para o crescimento do grupo – in-
dependente se o tempo é bom ou ruim. 

Assim, o resultado é todo positivo para as líderes mulheres, uma 
vez que elas administram melhor as questões emocionais e são 
mais propensas a compreender questões pungentes do momento: 
estresse e frustração. “As competências interpessoais – as chamadas 
soft skills - fazem a diferença no universo feminino, mas ainda há 
muito a se aprimorar, especialmente nos quesitos autoconfiança 
e assertividade”, afirma a especialista Luciane Botto.

 
Para a consultora – que vira e mexe também é colocada à prova 

em ambientes predominantemente masculinos – o segredo não está 
em “copiar” o comportamento masculino, mas em se ver e se assu-
mir como mulher e aproveitar o que tem de melhor nas qualidades 
femininas. Uma mulher pode ser assertiva, se posicionar, mas não 
porque isso é algo “imposto” – e sim porque ela “quer” ser assim. 

E então pode se revelar nas suas múltiplas versões, com o 
seu jeito, a sua forma, a sua essência – sem qualquer demérito 
para isso. Ela pode e deve ocupar os seus diferentes papéis com 
confiança e assertividade, seja no momento de conduzir uma 
reunião, de vender uma ideia, gerir conflitos ou até mesmo de 
tomar a frente de decisões importantes. Em todas essas situações 
está a versatilidade da mulher.

 
Menos autocrítica - Luciane acredita que um dos principais 

pontos a melhorar - quando o assunto é liderança feminina - é a 


